Verksamhetsberättelse 2008
Styrelse:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare:
Skattmästare:
Ledamot:
-"-"-"–
-”Representant från
PEAB
Adjungerande

Lars Elvhage
Karl-Erik Adolfsson
Anette Berglinn
Karl Axel Jacobsson
Lars Jerregård
Lennart Lindgren
Pekka Kuljunlahti
John Eklund
Lars-Eric Johansson
Bo Olsson
Bertil Bertilsson
Åke von Sydow

Styrelsen har haft möte varje månad - utom under ordinarie
semesterperiod. Mötena har hållits i föreningens lokaler – som vi får
disponera av PEAB. Tack.
Årsmöte:

Årsmötet hölls den 21 maj i ”vårt konferensrum”. Mötet var välbesökt.
Efter mötet informerade Bo Olsson på ett mycket engagerat sätt om det
pågående arbetet med Kokpunkten.
I mötesbeslutet ingick en stadgeändring som krävde extra föreningsmöte.
Stadgeändringen är en tolkning av praxis, som innebär att vi kan ta hand
om ”främmande objekt”, men att Ångkraftverket skall vara hjärtesaken.

Extra
föreningsmöte

Med anledning av stadgeändring hölls ett extra föreningsmöte den 8
oktober i ”vårt konferensrum”.
Bo Olsson berättade om de ”senaste nyheterna”

Medlemsavgift

100:- / år för enskilda medlemmar
500:- / år för företag

Spec. anställda:

Liksom under 2007 hade vi under första halvåret förmånen att ha Annette
Berglinn och John Eklund på heltid via Stadsarkivet. De arbetade främst
med dokumentation av delar som framöver skall få nytt innehåll.

Hemsida:

Vid december månads styrelsemöte beslöts att Lars-Eric J går in och bistår
John E. med att utveckla hemsidan. www.angkraftverket.se

Arbete i / om
Gruppen som jobbat aktivt under de s.k. ”onsdagsträffarna” har varit:
Ångkraftverket: Bertil J. – Karl-Erik A. – Lars J. – Lennart L. – Bengt Andersson – LarsEric J. - John E. – Annette B och Karl Axel J.
Fotoutställning på Stadsbiblioteket / ”Gårdagens och dagens Ångkraftverk”
En text- och fotoutställning sammanställd av Bengt A. – Lars-Eric J. och
Karl Axel J. Många foton av Anette och John.
Enligt önskemål från Stadsbiblioteket blev det en repris på utställningen.
Första perioden var 18 mars – 3 april.

Andra perioden: 14 oktober – 7 november.
I samband med utställningen hade vi också en ”kvällsföreställning” där vi
berättade om Ångkraftverket.
Till utställningen fick vi ett bidrag på 3 000:- av kulturstaben.
Arbete i / om
Interna arbeten i Ångkraftverket:
Ångkraftverket:
- Före semestern:
Att rädda så mycket som möjligt av inventarier i de rum som senare skall
få nytt innehåll. Vi gick från rum till rum – fotograferade och plockade
med oss saker som skulle kunna vara värda att visas upp i olika typer av
utställningar.
- Efter semestern:
Ångkraftverket har kommit in i en rivnings- / återuppbyggnadsfas. Gamla
pannhallen / Mava´n har rivits.
Tiden för oss har gått åt till att dokumentera det insamlade materialet
Projekt:
- Intervjua äldre medarbetare
- ett projekt som Karl-Erik startat upp. Under året har han intervjuat Bertil
Jonsson och Erik Fornander.
Intervjuerna har senare renskrivits av Lars-Eric.
- Bok om Ångkraftverket
Ett resultat av vår ansökan av Marie Nisser-stipendiet.
Ett arbete av Karl Axel – blev klart under 2009.
Läs vidare under ”Vattenfallkontakter”.
Främmande
prylar:

De stora externa arbetsinsatserna under året har varit:
Hemtagning av en 15 ton tung ångmaskin från Forneby såg i Möklinta
socken. Ett arbete som startade direkt efter nyår och var klart i slutet av
februari.
Att vi engagerade oss i detta projekt var:
a) ångmaskinen skulle kunna bli en del i en utvecklingskedja för våra
ångmaskiner
b) en liknande ångmaskin ska ha stått i Västerås gamla elverk.
Hela detta arbete finns beskrivet i en särskild skrift framtagen av Karl
Axel.

PEAB –
kontakter:

Vi har fortlöpande haft goda relationer med PEAB / Bo Olsson. Han har
vid olika möten berättad om pågående planer.
Goda relationer har vi också med platsbunden personal / Håkan Söderberg
- Lennart Andersson.
Den 17 september representerade Lars E. vännerna vid en presentation om
EIC / Energi intelligence Center-träff – med deltagande av bl.a. minister
Maud Olofsson.

Den 27 september var det dags för ”Bulttaget” i gamla pannhallen – starten
för ombyggnaden till det som skall bli Kokpunkten.
I samband med de båda evenemangen hade Vännerna monterat upp sin
fotoutställning om Ångkraftverket i gamla pannhallen.
Vattenfallkontakter:

Under våren utlyser Vattenfalls kulturarvskommitté ett eller flera stipendier
med anledning av att professor Marie Nisser varit med i deras
kommittéarbete i 25 år – och nu skulle lämna styrelsen. Vi sökte och blev
en av två utvalda stipendiater. Uppmaning att söka kom bl.a. från CarlMagnus Gagge på Länsmuseet.
Vårt bidrag kom att bli ”Ett manus om Ångkraftverket”. Se vidare
”Projekt”.
När valet i styrelsen var klart ringde ordföranden (Nils Friberg) Karl Axel
och gratulerade. Nils Friberg hade besökt oss 2007 och sett vad vi höll på
med. För vår del tyckte vi valet av ämne var naturligt eftersom Vattenfall
under 2009 firar 100-år – och Ångkraftverket har under många år varit en
viktig kugge i Sveriges energiförsörjning.
Prisutdelningen var på Vattenfalls huvudkontor i Råcksta den 3 juni.
Den andra pristagaren kom från Göteborgs universitet.
Vår andel av stipendiet var 10 000:-

ABBkontakter:

Vi har haft kontakten via Per-Axel Larsson, en del av ”ABB-museum”.
Vi startade årets samarbete i samband med hemtagningen av ångmaskinen
från Forneby. ABB upplät då en uppställningsplats ute på Örjan-området.
De andra kontakterna har handlat om Bengt Fogelberg och hans samling av
motorer i Hedemora och Stockholm – en långkörare till ämne. Vännerna
besökte Fogelberg för flera år sedan i Hedemora och såg då en samling
”med stor bredd”.
Den 27 november var det dags för Per-Axel L./ ABB – Lars J, och Karl
Axel J från vännerna - att besöka Stockholm / Solna – där Fogelberg skulle
ha en del intressant material i flera förråd. Vi hade lastbil med oss. Vid
inspektion visade sig innehållet ointressant för både oss och ABB (ett
innehåll utan översikt). Resultat: två små motorer som vi kunde ta hand om
i vår personbil..
Anm: under 2009 gjorde gruppen ett nytt besök i Hedemora:
Resultat: c:a 15 maskiner av olika typer som nu finns i ABB-förvar.

Studiebesök:

Allmänt:

På grund av pågående byggnadsarbeten, har årets
visningar varit starkt begränsade. Några gick dock att
genomföra.

14 februari

Besök från Stockholm av en grupp teknikhistoriskt
intresserade personer. Värd: Karl Axel

26 mars

Besök av en grupp från Västerås PensionärsUniversitet
– som hade en serie om ”Västerås teknikhistoria”.
Värd: Karl Axel

22 maj

Besök av privatpersoner – boende i området –

intresserade av teknikhistoria. Värd: Karl Axel
29 maj

Besök av privatpersoner med koppling till
Länsstyrelsens kulturenhet. Värd: Karl Axel
Energitekniska Föreningen / Centerpartiet besöker
Ångkraftverket. Värd: Karl-Erik A.

Andra
kontakter

Maj månad

Vattenfallare som startat sin driftutbildning vid
Ångkraftverket skall träffas i augusti – bl.a. medarbetare
i Umeå.
Har fått information om pågående aktiviteter

Ur VLT:

8 maj

Snart byggstart för Kokpunkten.
Det blir mycket mer än äventyrsbad i Ångkraftverket.
Kokpunkten får forskningscentrum.

30 september

Bulten drogs ur Kokpunkten.
Något första spadtag för kokpunkten blev det inte i går,
men väl en första bultdragning.

Annonsbilaga

Kokpunkten öppnar sinnen för upplevelser

Ur Västerås
Tidning

4-10 oktober

Kokpunkten – inget nytt Rocklunda.
Det är skönt att äntligen vara igång med bygget, säger
Tomas Andersson, projektledare på PEAB.

Medlemsantal:

Vid årets slut hade vi 90 medlemmar.

Ångkraftverkets Vänner
Årsmöte den 27 maj 2009
ÅKV Årsmöte 2009

Det har hänt en hel på Ångkraftverket sedan förra årsmötet. PEAB har kommit igång med
ombyggnaden. Det är hittills främst rivning av de delar, som ska bli hotell, konferens- och
forskningscentra, reception, äventyrsbad m.m. Många av Er har kanske utifrån sett det
omfattande arbetet. Bo Olsson kommer att berätta mer om ombyggnadsprogrammet under
årsmötet.
För oss i styrelsen har arbetet varit och är att dels bevaka - tillsammans med PEAB - att den
unika turbinhallen med tillhörande fasta maskiner och lös och nedmonterad kringutrustning
bevaras och dels dokumentera både maskiner, kringutrustning och den rika kulturen, som
Ångkraftverket representerar.
Jag vill tacka mina kolleger i styrelsen för ett mycket förtjänstfullt och hängivet arbete. Detta
är vad kollegerna arbetar med:
• Dokumentation och registrering av nedmonterade apparater: Karl Axel Jacobsson, KarlErik Adolfsson, Lars-Eric Johansson m.fl.
• Bok om ångkraftverket finansierad av Mari Nisser-stipendiet ett stipendium, som
administrerar av Vattenfall. Boken dokumenterar i text och bild Ångkraftverkets tekniska
historia. En guldgruva för forskare: Karl Axel Jacobsson
• Intervjuer med tidigare chefer och personal vid Ångkraftverket. Intervjuerna kommer
senare att skrivas ut och göras tillgängliga för forskning: Karl-Erik Adolfsson.
• Vår hemsida (www.angkraftverket.se): Lars-Eric Johansson, John Eklund.
• Panorama presentation dvs. en vandring i Ångkraftverket genom ett bildspel: John
Eklund.
Detta är ett omfattande och nödvändigt arbete, som medlemmarna i styrelsen utför. Jag vädjar
till alla i föreningen att hjälpa till. Kontakta någon av personerna i projekten redovisade ovan
för att komma överens om hur ni kan stödja arbetet.
Enligt mitt tycke vilar vår verksamhet på tre viktiga delar:
• Bevara den unika turbinhallen med kringutrustning till eftervärlden.
• Stödja PEAB att skapa ett Science Center där vi dels kan följa ”energin i människans
tjänst idag och i morgon” och dels kommer att få ett energitekniskt forskningscenter till
Västerås.
• Skapa en spännande och lärande miljö som gör ungdomen intresserad av teknik. Sveriges
och västvärldens välstånd bygger på att vi har duktiga ingenjörer och forskare.
Väl mött den 27 maj.
Med vänliga hälsningar
Lars Elvhage
Ordförande

